KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00

ZÁPIS
Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 4. 2. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Čapková Marta
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing.
Smékal Tomáš
Řehák Jan
Zvěř Evžen
Ticháček Vít, Ing.

- tajemník KMČ
- asistentka předsedy KMČ
- místopředseda KMČ
- předseda KMČ

OMLUVENI:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci lednu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci lednu byli navštíveni tito jubilanti:
Paní Marta Zvěřová
Paní Milada Popotrandovská
Předseda KMČ č. 25 tímto informuje, že nebyl předán jeden balíček a blahopřání
občanovi Svatého Kopečka, byl navrácen na MmOl odbor školství.
2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:
1)
Místopředsedovi KMČ č. 25 panu Ing. Stanislavu Černému byly vyrobeny a předány
kopie klíčů od všech prostor detašovaného pracoviště MmOl OVVI (budova pošty na Svatém
Kopečku) pro potřeby využívání ze strany vedení Klubu seniorů. O této věci byl písemně
informován MmOl OVVI jako nadřízený odbor naší KMČ.
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2)
KMČ č. 25 již na svém minulém jednání neformálně projednávala problematiku
neznalosti některých občanů v oblasti pravomocí jednotlivých členů KMČ nebo KMČ jako
celku a s tím spojený zkreslený pohled na práci naší komise. Občané budou mít vyvěšen
celoročně statut a jednací řád KMČ na vývěsce na Sadovém náměstí v naší městské části tak,
jak tomu bylo již opakovaně v minulém roce. Zveřejnění je však v současnosti závislé na
plánované instalaci nové vývěsní skříně u budovy pošty, dále bude tento statut a jednací řád
rozeslán do jednotlivých e-mailových schránek a zveřejněn na Facebookovém profilu KMČ č.
25.
3)
Člen KMČ č. 25 pan Ing. Vít Ticháček vznesl poznatek ve věci restitučních nároků církví
a doporučil zabývat se touto problematikou s ohledem na skutečnost, že se může jednat i o
pozemky v katastrálním území naší městské části.
4)
Ing. Stanislav Černý informoval přítomné o činnosti nově založeného Klubu seniorů.
Dne 16. 1. 2013 proběhla první schůze za účasti zástupce MmOl odboru sociálních věcí,
oddělení sociálních služeb, paní PhDr. Evy Trčkové. Jednotlivým členům byl předán členský
průkaz Klubu seniorů Olomouc - Svatý Kopeček. Na základě předchozího odstoupení paní
Mgr. Olgy Kohoutové z kandidatury na budoucího předsedu byla provedena volba předsedy
klubu, kterým byl jednohlasně zvolen pan Ing. Stanislav Černý.
Dne 30. 1. 2013 proběhlo slavnostní oficiální otevření Klubu seniorů za účasti opět zástupců
MmOl odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, paní PhDr. Evy Trčkové a pana Mgr.
Zdislava Dolečka – vedoucího oddělení sociálních služeb.
Byl dále vypracován plán činnosti Klubu seniorů na první pololetí roku 2013.
Dne 13. 2. 2013 proběhne v Restaurantu U Macků beseda manželů Černých v programu
Cestománie – Čína skvosty říše středu.
5)
Dne 31. 1. 2013 KMČ č. 25 zaslala požadavek vedený na RNDr. Jana Holpucha –
náměstka primátora SMOL ve věci dalšího jednání při řešení problematiky budoucího využití
budovy a pozemku fotbalového hřiště.
6)
KMČ č. 25 obdržela elektronicky dne 21. 1. 2013 od firmy VISSO, s.r.o. Olomouc
pozvánku na již třetí výrobní výbor - jednání ve věci plánované výstavby zastávky MHD v ul.
Dvorského v místě dnešní hasičské zbrojnice.
Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o tomto posledním jednání ze dne 29. 1.
2013 uskutečněném v projektové kanceláři firmy VISSO s.r.o. Olomouc ve věci plánované
výstavby nové zastávky MHD v naší městské části v ul. Dvorského v místě bývalé hasičské
zbrojnice.
Účelem jednání bylo zejména předložení projekčního návrhu na odkup pozemku parc. č. 251/3
v k. ú. Svatý Kopeček. Jedná se o plochu za hasičskou zbrojnicí v soukromém vlastnictví.
Tento odkup bude iniciován a případný návrh předložen RMO v souvislosti s potřebou
vybudování nové opěrné zdi na hranici pozemků parc .č. 253 a 251/3 oba v k. ú. Svatý
Kopeček. Tímto dále dojde ke zpevnění plochy, na které bude nová zastávka umístěna. Dojde
také k novému oplocení pozemku parc. č. 251/3. Kamenná studna nacházející se na tomto
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pozemku bude zachována a zabezpečena betonovým příklopem. Na návrh KMČ č. 25 bude v
místě dnešního stánku (trafika) vybudována menší plocha se zelení doplněná o další lavičky.
Samotná zastávka MHD bude tzv. 6 modulová, kdy součástí přístřešku bude také nově
vybudovaný stánek (trafika).
Veškeré kroky budou ze strany projektové kanceláře dále konzultovány s NPU Olomouc.
KMČ č. 25 tímto informuje na základě četných dotazů občanů, že dle předběžných informací
v tomto kalendářním roce nebude provedena ještě demolice stávající budovy bývalé hasičské
zbrojnice.
Dodavatelská firma VISSO s.r.o. Olomouc, která zpracovává celkovou PD, bude oslovena a
požádána o zaslání výřezu PD pro potřeby informování svatokopeckých občanů formou
vyvěšení celkového situačního nákresu nové zastávky na vývěsce MHD a rozesláním do emailových schránek popřípadě i zveřejnění na FB profilu naší KMČ.
7)
Dne 8. 1. 2013 proběhlo informativní místní šetření ve věci případné opravy povrchu
komunikace v blízkosti sousoší Sv. Jana Nepomuckého za přítomnosti pracovníka MmOl
odboru dopravy, odd. oprav komunikací pana Jaroslava Šulce, pana Vladimíra Čecha obchodního zástupce TSMO, a. s., Ing. Stanislava Černého a Jana Řeháka.
Bylo provedeno vyměření celkové plochy v okolí sousoší pro potřeby vypracování
předběžného rozpočtu obměny povrchu komunikace.
8)
KMČ č. 25 obdržela dne 21. 1. 2013 písemnou a dne 28. 1. 2013 elektronickou
přeposlanou korespondenci z MmOl odboru koncepce a rozvoje ve věci zveřejnění pozvánky
na veřejné projednání územního plánu s odborným výkladem projektanta, které proběhne
dne 5. 3. 2013 ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.
K veřejnému náhledu je návrh vystaven od 18. 1. 2013 do 12. 3. 2013 v předsálí velkého
zasedacího sálu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 a také v elektronické podobě na
webové prezentaci SMOL na adrese www.olomouc.eu.
9)
Předseda KMČ č. 25 byl informován telefonicky ze strany PČR obvodní oddělení Velká
Bystřice o skutečnosti, že v blízkosti katastrálního území městské části Droždín byla nalezena
travní sekačka traktorového typu. V případě jakýchkoliv poznatků svatokopeckých občanů
KMČ č. 25 v této věci, žádá o sdělení informací tomuto obvodnímu oddělení PČR popřípadě
MP Olomouc.
10)
Jednotlivé KMČ obdržely žádost z MmOl OVVI o sdělení informací ve věci pohybu
nepřizpůsobivých osob v jednotlivých městských částech za účelem zmapovaní celkové
situace. Získané informace budou použity pro potřebu přípravy materiálu pro jednání RMO. Ze
strany naší KMČ bylo zasláno elektronické vyjádření s informacemi, že pohyb těchto osob je
minimalizován, a to díky dobré práci strážníků MP Olomouc, sloužících pravidelně v naší
městské části, a byly vzneseny dva poznatky o pohybu těchto osob. Konkrétně na Sadovém
náměstí v blízkosti komplexu svatokopecké baziliky a v lesních porostech východně od naší
městské části.
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11)
KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci dne 22. 1. 2012 z MmOl OVVI –
přeposlané informace z MmOl odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
ve věci plánu jarních sběrových sobot.
KMČ č. 25 informuje, že dne 27. 4. 2013 proběhne jarní sběrová sobota v naší městské
části, občané o této akci budou ještě informování v počátku měsíce dubna 2013.
KMČ obdržela dále v této korespondenci informace ve věci plánu podzimních sběrových sobot
v jednotlivých městských částech a požadavek na vyjádření jednotlivých KMČ v této věci
s ohledem na vedený požadavek MmOl odboru životního prostředí na vedení SMOL o
uvolnění finančních prostředků.
KMČ č. 25 podporuje zrealizování podzimních sběrových sobot v jednotlivých městských
částech v roce 2013.
12)
Na základě dotazu paní Zdenky Tomanové, který se týkal častějšího svozu
komunálního odpadu, sdělujeme, že svoz zůstává ve čtrnáctidenním intervalu. Je zjištěno, že
pokud občané řádně třídí odpad (plasty, sklo, papír), je stávající popelnice dostačující.
Výjimky tvoří např. rodiny s malými dětmi, které používají pleny nebo rodinné domy,
které se vytápí tuhými palivy. Pokud někomu nepostačuje kapacita stávající popelnice
z výše uvedených důvodů, bude mu na základě žádosti přidělena další nebo větší
nádoba. Obrátit se občané mohou na Mgr. Petra Swaczynu, Magistrát města Olomouce Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí,
Hynaisova 10, Olomouc, tel.: 588 488 335.
13)
KMČ č. 25 na základě poznatků občanů naší městské části upozorňuje, že svoz
bioodpadu v zimních měsících je zcela neefektivní vzhledem k tomu, že dochází k zamrzání
tohoto odpadu a není možné potom při samotném svozu nádobu zcela vyprázdnit. Zaplněnost
nádob v zimních měsících je navíc minimální.
14)
V tomto měsíci došlo k částečné opravě veřejného rozhlasu v naší městské části na
základě předchozích opakovaných požadavků naší komise. KMČ č. 25 tímto děkuje dodavateli
prací, který opravu realizoval, tedy firmě Stanislav Foukal – Tesemo, s.r.o. Šternberk a dále
také Mgr. Vladimíru Puhačovi z MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení a panu Ing.
Stanislavu Černému KMČ č. 25 – místopředseda za pomoc při řešení tohoto požadavku.
15)
V tomto měsíci byla také na základě požadavků prováděna oprava sloupů VO v naší
městské části. Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje paní Haně Vacové – manažer integrovaného
systému řízení TSMO a.s. za operativní rychlé řešení požadavků.
16)
KMČ č. 25 projednávala problematiku nedodržování obecně závazné vyhlášky SMOL
v oblasti znečišťování veřejných ploch psími exkrementy a také znečišťování ze strany osob
projíždějících naší městskou částí na koních. Na tuto problematiku bude také na plánovaném
jednání v jarních měsících upozorněno vedení MP Olomouc, která se na tuto problematiku
zaměřovala již v minulém roce.
17)
Na základě poznatků občanů naší městské části KMČ č. 25 upozorňuje opakovaně na
trvalé porušování veřejného pořádku na Wolkerově vyhlídce, kdy dochází k ničení majetku
SMOL (odpadkové koše).
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18)
Na základě osobních zkušeností informuje předseda KMČ č. 25, že dochází také, a to
opakovaně, k porušování veřejného pořádku v těsné blízkosti komplexu svatokopecké baziliky
a areálu Norbertina na Sadovém náměstí. Jedná se o soukromý pozemek parc. č. 33 v k. ú.
Svatý Kopeček v majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově využívaný ovšem ze
strany široké veřejnosti, kdy v nočních hodinách dochází k průchodu podnapilých osob
zejména z blízkých sousedících obcí a narušování veřejného pořádku.
Věc bude dále v jarních měsících řešena na pravidelné informativní schůzce s vedením MP
Olomouc a PČR obvodního oddělení Velká Bystřice.
19)
KMČ č. 25 informuje občany, že v druhé polovině měsíce února bude na základě
žádosti ze dne 30. 1. 2013 vedené na MP Olomouc umístěn v naší městské části v ul.
Darwinova obousměrně nerepresivní informativní radar tak, jak komise iniciovala již v minulosti
pro potřeby případného dalšího jednání ve věci trvalého překračování rychlosti při průjezdu
motorových vozidel zejména motoristů – návštěvníků ZOO Olomouc.
20)
Na základě poznatků mnoha občanů naší městské části budou osloveny TSMO, a.s.
s požadavkem na řešení situace, při které dochází k trvalému opakovanému ničení místních
komunikací z důvodu nevhodného používání techniky při provádění zimní údržby ploch,
zejména chodníků ze strany dodavatele prací. KMČ č. 25 již na tuto problematiku
upozorňovala jak v roce 2011 tak také 2012 před zimním obdobím vedení TSMO a.s.
21)
KMČ č. 25 obdržela dne 30. 1. 2013 písemnou korespondenci – pozvánku na jednání
plánované dne 13. 2. 2. 2013 na MmOl odboru majetkoprávním ve věci žádosti občana naší
městské části pod. č. j. SMOl/Maj/22/608/2013/Br o řešení problematiky zamokření pozemku
parc. č. 333 v k. ú. Svatý Kopeček v soukromém vlastnictví.
22)
KMČ č. 25 obdržela elektronicky dne 31. 1. 2013 pozvánku na plánované místní šetření
ve věci údržby dřevin a opravy povrchu místní komunikace v blízkosti sousoší Sv. Jana
Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší městské části za účasti pracovníků MmOl odboru
dopravy, oddělení oprav komunikací, odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň,
odboru stavebního, oddělení památkové péče a zástupce NPÚ Olomouc. Na toto jednání byl
také ze strany předsedy KMČ č. 25 přizván pan RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora
SMOL.
23)
Dne 14. 1. 2013 proběhlo na MmOl odboru životního prostředí, odd. odpadového
hospodářství jednání za účasti Ing. Stanislava Černého, Evžena Zvěře a Jana Řeháka ve věci
dalšího postupu při řešení problematiky připojení domácností na kanalizační a stokovou síť
v naší městské části. Věc bude dále řešena s tajemníkem MmOl, který určí další postup v této
věci.
24)
Aneta Čapková, členka KMČ č. 25, dne 3. 1. 2013 rozeslala do všech e-mailových
schránek občanům výtah zápisu pravidelného veřejného jednání ZMO ze dne 14. 11. 2013 a
dále vyjádření předsedy KMČ č. 25 k této věci.
25)
Aneta Čapková, členka KMČ č. 25, dne 3. 1. 2013 rozeslala do všech e-mailových
schránek občanům rozpracovaný plán veřejných jednání naší KMČ pro rok 2013.
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26)
Aneta Čapková, členka KMČ č. 25, dne 6. 1. 2013 rozeslala do všech e-mailových
schránek občanům termín pořádání kulturní akce – komentované prohlídky Muzea umění
Olomouc, kterou pořádá Matice Svatokopecká.
27)
KMČ č. 25 zaslala dne 3. 1. 2013 v elektronické podobě na MmOl OVVI zpracovaný
plán jednání naší KMČ pro potřeby zveřejnění na webové prezentaci SMOL. Dále byl tento
plán uveřejněn na vývěsce na Sadovém náměstí v naší městské části a zaslán požadavek na
vyhlášení místním rozhlasem a na rozeslání do jednotlivých e-mailových schránek občanům.
28)
KMČ č. 25 zaslala elektronicky dne 5. 1. 2013 odpověď panu Martinu Záhorovi ve věci
řešení požadavku na posun linky MHD č. 11 tak, jak již naše komise informovala v zápisu
z pravidelného veřejného jednání ze dne 5. 11. 2012.
Ze strany KMČ č. 25 bude tato problematika dále řešena jen v případě, že dojde k většímu
zájmu občanů o posun této linky dle požadavku tohoto žadatele. KMČ č. 25 tímto žádá
občany, aby v případě zájmu o řešení tohoto požadavku korespondovaly písemně nebo
elektronicky své poznatky a připomínky na vedení KMČ č. 25. Tyto případné korespondence
poslouží jako podpůrný materiál v dalším jednání v této věci.
29)
KMČ č. 25 obdržela elektronicky dne 9. 1. 2013 z MmOl OVVI kalendář akcí RMO pro
rok 2013. S ohledem na rozsáhlý obsah informací není možné tuto dokumentaci zveřejnit na
vývěsce naší KMČ na Sadovém náměstí.
30)
Předseda KMČ dne 21. 1. 2013 obdržel elektronickou korespondenci z MmOl OVVI ve
věci informací v rozpočtu jednotlivých KMČ.
Předseda KMČ č. 25 tímto informuje občany, že i v letošním kalendářním roce bude uvolněna
z rozpočtu SMOL částka ve výši 300 000 Kč pro potřeby realizace nutných oprav komunikací
ve všech městských částech tak, jak již byly akce realizovány v roce 2011 a 2012 dle
vypracovaných požadavků jednotlivých komisí.
31)
Místopředseda KMČ č. 25 Ing. Stanislav Černý zaslal dne 7. 1. 2013 elektronicky
stanovisko naší KMČ ve věci pronájmu pozemku v majetku SMOL pod č. j.
SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr.
32)
KMČ č. 25 obdržela dne 14. 1. 2013 z MmOl odboru majetkoprávního pod č. j.
SMOl/Maj/22/5023/2012/Výs. vyjádření ve věci řešení problematiky umístění bankomatu na
vnější plášť budovy pošty na Sadovém náměstí v naší městské části. Na základě doporučení
naší komise byl osloven holding ČSOB, a.s. jako mateřská společnost Poštovní spořitelny, a.s.
Dle informací MmOl odboru majetkoprávního nemá tento bankovní ústav zájem o umístění
bankomatu v naší městské části. Dle vyjádření v této korespondenci dále tento odbor MmOl
v této věci nebude jakkoliv jednat z důvodu, že řešení této problematiky nespadá do jeho
kompetence.
KMČ č. 25 bude v budoucnosti iniciovat oslovení dalších bankovních ústavů a to ze strany
SNO, a.s. jako správce budovy v majetku SMOL.
33)
KMČ č. 25 obdržela dne 24. 1. 2013 elektronickou korespondenci z MmOl OVVI –
přeposlané informace z MmOl odboru ochrany, oddělení havarijního plánování a ochrany
obyvatel ve věci prevence obyvatel v zimních měsících při pádu sněhu ze střech.
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34)
KMČ č. 25 projednávala možnost umístění další vývěsní skříně na Sadovém náměstí
v blízkosti budovy pošty pro potřeby využívání ze strany nejen naší KMČ, jelikož již v této
chvíli plocha vývěsních skříní je zcela nedostačující a dále s ohledem na budoucí využívání
vývěsek mimo jiné i ze strany Klubu seniorů. Věc bude dále po konzultaci s MmOl OVVI
řešena se zástupcem dodavatelské firmy, která pro SMOL tyto vývěsky zajištuje. KMČ č. 25
dne 30. 1. 2013 obdržela na základě předchozího požadavku ceník od dodavatelské firmy.
35)
Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje panu Janu Ondráškovi ze Samotišek za pomoc při
řešení problematiky při zajišťování osvětlení při kulturní akci (Mikuláš na Svatém Kopečku
2012) v naší městské části.
36)
Předseda KMČ č. 25 tímto informuje, že ve věci stížností některých občanů na
provádění úklidových prací v budově pošty na Svatém Kopečku osobně oslovil osobu, která
tento úklid provádí a tato sdělila, že v období, kdy byly opakovaně vznášeny stížnosti na
provádění těchto prací, tuto činnost nevykonávala z důvodu čerpání dovolené, a tyto práce
zajišťovala SNO a. s. formou brigádníků.
3. OTEVŘENÉ BODY:
•
•
•

Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3.
2009 !!
Zajistit instalaci bankomatu v budově pošty MmOl na Sadovém nám.,
popřípadě řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ ze
dne 4. 3. 2009 !!
Oprava zídky u Hospicu – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 8. 2010

4. DOŠLÁ PÍSEMNÁ KORESPONDENCE:
17. 1. 2013

21. 1. 2013

Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslaná odpověď pod č. j. SMOl/Maj/22/5023/2012/Výs ve věci žádosti o umístění bankomatu
v naší městské části.
Ing. Radek Dosoudil
MmOl odbor koncepce a rozvoje – vedoucí odboru
- zaslaná pozvánka na veřejné projednání územního plánu.

5. ODESLANÁ PÍSEMNÁ KORESPONDECNE:
4. 1. 2013

4. 1. 2013

4. 1. 2013
7. 1. 2013

7. 1. 2013

21. 1. 2013
31. 1. 2013

Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslaný výtah zápisu z veřejného jednání ZMO ze dne 14. 11. 2012 a vyjádření předsedy KMČ
č. 25 v této věci.
Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslané stanovisko KÚOK odbor životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí po veřejném projednání dne 16. 10. 2012 v naší městské části.
Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslaný vypracovaný plán jednání KMČ č. 25 pro rok 2013.
Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček ze dne 5.
11. 2012.
Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček ze dne
14. 12. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení.
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
SMOL – náměstek primátora
- zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a
pozemku fotbalového hřiště v naší městské části.
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31. 1. 2013

31. 1. 2013

31. 1. 2013
31. 1. 2013

31. 1. 2013

Ing. Jan Dostál
SMOL – člen RMO
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
JUDr. Martin Major
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.

6. DOŠLÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
3. 1. 2013
3. 1. 2013

3. 1. 2013

4. 1. 2013
7. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013

9. 1. 2013
14. 1. 2013

20. 1. 2013
21. 1. 2013

21. 1. 2013
21. 1. 2013
22. 1. 2013

24. 1. 2013

Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- odpověď ve věci zveřejnění plánu jednání KMČ č. 25 na webové prezentaci SMOL
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- přeposlaná korespondence vedená na občany Svatého Kopečka ve věci zveřejnění výtahu
zápisu z veřejného jednání ZMO ze dne 14. 11. 2013.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- přeposlaná korespondence vedená na občany Svatého Kopečka ve věci zveřejnění termínů
jednání naší KMČ č. 25 pro rok 2013.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- přeposlaný e-mail na zveřejnění kulturní akce - rozeslání občanům do e-mailových schránek.
Ing. Stanislav. Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- přeposlané vyjádření KMČ č. 25 ve věci pronájmu pozemku v majetku SMOL pod č. j.
SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr. Vedené na MmOl odbor majetkoprávní.
Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- potvrzení zveřejnění zápisu pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 5. 11. 2012 na
webové prezentaci SMOL.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- přeposlaná korespondence ve věci zveřejnění rozeslání zápisu pravidelného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 5. 11. 2012 do jednotlivých e-mailových schránek.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný kalendář akcí RMO pro rok 2013.
Ing. Stanislav. Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- přeposlaný e-mail z MmOl odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství ve věci
připojení domácností v naší městské části na kanalizační a stokovou síť.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslané informace o činnosti Klubu seniorů v měsíci lednu 2013.
Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- odpověď ve věci zveřejnění zápisu z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12.
2012.
Ing. Pavel Klásek
VISSO s.r.o. – projektový inženýr
- zaslaná pozvánka na jednání ve věci plánované výstavby zastávky MHD v ul. Dvorského.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslané informace všem předsedům KMČ ve věci rozpočtových záležitostí jednotlivých KMČ.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná elektronická korespondence od Ing. Karla Dreiseitla MmOl odbor životního
prostředí, oddělení odpadového hospodářství.
- plán jarních sběrových sobot.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence od Ing. Josefa Faltyse MmOl odbor ochrany, oddělení havarijního
plánování a ochrany obyvatel
- zaslané informace hasičského záchranného sboru olomouckého kraje ve věci prevence při
nebezpečí pádu sněhu ze střech.
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27. 1. 2013
28. 1. 2013

28. 1. 2013
30. 1. 2013
31. 1. 2013
31. 1. 2013

Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslané informace o vyrobení a předání sady klíčů od prostor detašovaného pracoviště.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence ze dne 21. 1. 2013 od Ing. Radka Dosoudila MmOl odbor koncepce
a rozvoje – vedoucí odboru
- zaslaná pozvánka na veřejné projednání územního plánu.
Bc. Markéta Moničová Gambová
MmOl OVVI
- zaslaný statut a jednací řád KMČ.
Ing. Miloslav Stankuš
- zaslaný ceník vývěsních skříní.
Bc. Markéta Moničová Gambová
MmOl OVVI
- zaslaný předběžný rozpočet na opravu veřejného rozhlasu v naší městské části.
Jaroslav Šulc
MmOl odbor dopravy, oddělení oprav komunikací
- zaslaná pozvánka na jednání plánované dne 1. 2. 2013 v naší městské části.

7. ODESLANÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
3. 1. 2013

3. 1. 2013

3. 1. 2013

4. 1. 2013
5. 1. 2013
7. 1. 2013

8. 1. 2013

8. 1. 2013
8. 1. 2013
9. 1. 2013

20. 1. 2013

21. 1. 2013

21. 1. 2013
21. 1. 2013
21. 1. 2013

28. 1. 2013
28. 1. 2013
29. 1. 2013
30. 1. 2013

Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- zaslaný plán pravidelných veřejných jednání KMČ č. 25 2013 pro potřeby zveřejnění na webové
prezentaci SMOL.
RNDr. Iva Lakomá
MmOl OVVI – pracovník detašovaného pracoviště
- zaslaný plán pravidelných veřejných jednání KMČ č. 25 pro rok 2013 pro potřeby zveřejnění
formou vyhlášení místním rozhlasem.
Marta Čapková KMČ č. 25 - tajemník
- zaslaný plán pravidelných veřejných jednání KMČ č. 25 pro rok 2013 pro potřeby zveřejnění
formou rozeslání do jednotlivých e-mailových schránek.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- zaslaný požadavek na zveřejnění kulturní akce - rozeslání občanům do e-mailových schránek.
Martin Záhora – občan Svatého kopečka
- zaslaná odpověď ve věci požadavku na posun linky MHD č. 11 v nočních hodinách.
Marta Čapková KMČ č. 25 - tajemník
- informace ve věci zveřejnění termínu pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 dne 7. 1. 2013
formou vyhlášení veřejným rozhlasem.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 pro potřeby zveřejnění - rozeslání do
e-mailových schránek občanům.
MP Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 5. 11. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 5. 11. 2012.
Ing. Simona Kladrobová
KÚOK odbor životního prostředí a zemědělství, odd. integrované
prevence
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 5. 11. 2012.
Aneta Čapková
KMČ č. 25 – asistentka předsedy
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012. pro potřeby
zveřejnění - rozeslání do e-mailových schránek občanům.
Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012. pro potřeby
zveřejnění na webové prezentaci SMOL.
MP Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012.
Vladimír Čech TSMO a.s. – obchodní zástupce
Jaroslav Šulc MmOl odbor dopravy, oddělení oprav komunikací
- zaslaný zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 14. 12. 2012.
Bc. Markéta Moničová Gambová
MmOl OVVI
- požadavek na zaslání statutu a jednacího řádu KMČ.
Hana Vacová TSMO a.s. - manažer integrovaného systému řízení
- zaslaný požadavek na opravu sloupů VO v naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL - náměstek primátora
- zaslaný požadavek na osobní setkání v naší městské části.
Ing. Miloslav Stankuš
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30. 1. 2013
30. 1. 2013

30. 1. 2013

30. 1. 2013

30. 1. 2013

30. 1. 2013

30. 1. 2013

30. 1. 2013
31. 1. 2013

31. 1. 2013

31. 1. 2013

31. 1. 2013

31. 1. 2013

31. 1. 2013

- poděkování za zaslaný ceník vývěsních skříní.
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
MP Olomouc a PČR obvodní oddělení Velká Bystřice
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
Mgr. Pavel Skalický
MP Olomouc – ředitel
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
Ing. Jan Dostál
SMOL – člen RMO
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 1. 2013 – Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce
ředitele - zaslaný požadavek na umístění informativního radaru v naší městské části.
Ing. Miloslav Stankuš
- poděkování za zaslaný ceník vývěsních skříní
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
SMOL – náměstek primátora
- zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a
pozemku fotbalového hřiště v naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
JUDr. Martin Major
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
Ing. Jan Dostál
SMOL – člen RMO
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
Mgr. Petr Michálek
SMOL – člen ZMO
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.
PaedDr. Miroslav Skácel
SMOL – člen ZMO
- přeposlaná korespondence ze dne 31. 1. 2013
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. SMOL – náměstek primátora - zaslaný požadavek KMČ č. 25 ve věci
dalšího řešení problematiky budoucího využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší
městské části.

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 4. 3. 2013 v 19:00 hodin
Zapsala dne: 4. 2. 2013 Marta Čapková
Zpracoval dne: 27. 2. 2013 Jan Řehák
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
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